
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน

1 นางสาววรรณา มนทอง โรงเรียนบ้านแขว

2 นายพิจักษณ์ พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่

3 นายประวิทย์ เหล่าเลิศ โรงเรียนบ้านโพธ์ิสามัคคี

4 นายเดชา ศรีชมภู โรงเรียนบ้านละลม

5 นางสาวฐิตาวรรณ ทัดเทียม โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

6 นางสาวรัชนา ชมเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

7 นายพิเชษฐ์ หอมจิตร โรงเรียนบ้านจันลม

8 นายบัญชา พรหมทา โรงเรียนบ้านเหล็ก

9 นางผกามาศ จันทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

10 นายนพณัฐ พงษ์วัน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

11 นางสาวภิญญดา พิมมาศ โรงเรียนบ้านตราด

12 นางสาวอชิรัณญา ต้ังสืบพงษ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตาร่ี 2

13 นางสาวพรพิมล ใยเม้า โรงเรียนบ้านบ่อทอง

14 นางสาวรัตนาภรณ์ กระสังข์ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

15 นายวานิช โนนกลาง โรงเรียนบ้านปุดเนียม

16 นางสาวอรปรียา ดวงมะณี โรงเรียนบ้านบ่อทอง

17 นางสาวไพรัตน์ ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านตรอย

18 นางสาวยุวดี สุวรรณะ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

19 นายสมพร สอนบุตร โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

20 นายไพศาล ค าศรี โรงเรียนบ้านปุดเนียม

21 นางสาวสุมิตรา ค ามา โรงเรียนบ้านไฮ

22 นางสาวชญาดา ไชยวิเศษ โรงเรียนบ้านอังกุล

23 นางกัลยา พิลัย โรงเรียนบ้านไม้แก่น

24 นายนพสิทธ์ิ เจริญศิลป์ บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

25 นางสาวนงลักษณ์ สาลิวงษ์ บ้านมะขาม

26 นางสาวพิสมัย จันเทวา โรงเรียนบ้านมะขาม

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ำรับอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนผ่ำนระบบออนไลน์

วันท่ี 28 มิถุนำยน 2564
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27 นางสาวจินตนา วามะลุน โรงเรียนบ้านจ าปานวง

28 นายศุภศาสตร์ พลค า โรงเรียนบ้านจันลม

29 นางสุดารัตน์ ถาพันธ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก

30 นายนเรศ ค าเสียง โรงเรียนบ้านดู่

31 นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านกันจาน

32 นาย โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

33 นางสาวณัฏฐณิชาดา ค าม่ัน โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา

34 นางกาญดา ภูริชญาพงศ์ โรงเรียนบ้านดู่

35 นางลมุน นิลวรรณ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

36 นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม

37 นางสาวกฤติยาณี ศรีกะชา โรงเรียนบ้านดองดึง

38 นายประสิทธ์ิ ชมภูเขา โรงเรียนบ้านโนนด่ัง

39 นางนัดดา ดาวเรือง รร.บ้านอังกุล

40 นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

41 นายเวชยันต์ จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านบึงกระโพธ์ิ

42 นางสาวนิตยา ศิริเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง

43 นางวรวรรณ มิถุนดี โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี

44 นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณค า โรงเรียนบ้านโสน

45 นายชัยสิทธ์ิ กวดขันธ์ โรงเรียนนิคม4 (กรมประชาสงเคราะห์)

46 นางราตรี หนันดูน โรงเรียนบ้านโสน

47 นายบรรพจน์ ในทอง โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประฃาอุปถัมภ์)

48 นางสาวสุจิตรา สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

49 นางสาวปรียารัตน์ จูมพิลา โรงเรียนบ้านโป่ง (ปรางค์กู่)

50 นางประพิศ อินตา โรงเรียนบ้านดู่

51 นางสาวโสริยา ยอดจักร โรงเรียนบ้านผือพอก

52 นางสาววิจิตรา วิรัตนนันท์ โรงเรียนบ้านหลัก

53 นายธีรกฤษฎ์ิ จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านผือพอก

54 นายแก้วปัญญา เหล่าเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

55 นาย เฉลิมชนม์ สมบัติก าไร โรงเรียนบ้านปุดเนียม

56 นายสุริยะ สมพร โรงเรียนบ้านตะเคียนราม



57 นายสมปอง ออไธสง ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านกระโพธ์ิช่างหม้อ

58 นายประนุพงษ์ ระยับศรี โรงเรียนบ้านสมอ

59 นางสาวมาลีวรรณ์ พราวศรี โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

60 นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ โรงเรียนบ้านเหล็ก

61 นายอภิชัย สังข์ทอง โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

62 นายบรรจบ สิงหร โรงเรียนบ้านไฮ

63 นางพรรณทิวา มีโพธ์ิ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี

64 นางศิริลักษณ์ ค าอาจ โรงเรียนบ้านไฮ

65 นางสาวลดาวัลย์. เกษีสังข์ โรงเรียนบ้านกันจาน

66 นายยุทธนา นิตยวรรณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

67 นางสาวสุกานดา พรหมพิลา โรงเรียนบ้านไฮ

68 นายจ ารูญ มลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

69 นายไพรวัลย์ จันทเสน โรงเรียนบ้านตรอย

70 นายเจษฎา ส้ินภัย lfoevery_othertime@hotmail.com

71 นางสาวแก่นแก้ว บัวทอง โรงเรียนบ้านผือพอก

72 นายสุรงค์ โพชนิกร โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

73 นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี

74 นางมลทา ทรงศรี โรงเรียนบ้านหนองคล้า

75 นางปิยนุช ศรีโมรา โรงเรียนบ้านกฤษณา

76 นางสาวศิรินภา ช่วงชัย โรงเรียนบ้านหนองระนาม

77 นางสาวนงลักษณ์ ดวนใหญ่ โรงเรียนบ้านกันจาน

78 นางฐิติพันธ์ สอนพูด โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน

79 นางสาวจันดา ดวงสินทร์ โรงเรียนวัดเขียน

80 นางสาวสุภัทรา วาที บ้านห้วยสระภูมิ

81 นางสาวนิตยา จันท า โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน

82 นางสาวชนิกานต์ ดอกพอง โรงเรียนบ้านหลัก

83 นายบรรลือ สุนทร บ้านทะลอก

84 นายจิรศักด์ิ จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านแขว

85 นางสาววันทนา ผ่านพินิจ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

86 นายสิรวิชญ์ ภูติยา โรงเรียนบ้านโคกตาล



87 นางสาวปิยะภรณ์ อ่อนผา โรงเรียนบ้านดอนหล่ี

88 นายธนพล สาระไทย โรงเรียนบ้านเริงรมย์

89 นางสาวิตา สุนสาย โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

90 นายวัชรพงษ์ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านไม้แก่น

91 นายมนตรี สอนไชยญาติ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธ์ิทอง

92 นายสิทธิชัย ยอดมาลี โรงเรียนบ้านตาดม

93 นางภัทราพร อนุพันธ์ เพียงหลวง ๑๔ ฯ

94 นางสาวมยุรี ศรีดาว โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

95 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะชิต โรงเรียนบ้านหนองคูขาม

96 นางสาวินี พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านพอก

97 นางสาวนราธิป สมพงษ์ โรงเรียนบ้านกันตรวจ

98 นางสาวจิราภรณ์ ไชยา ร.ร ชุมชนบ้านหัวเสือ

99 นางสุรัน ค าล้อม โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน

100 นางฉวีวรรณ ภูริเดชพัชรพงศ์ โรงเรียนบ้านสมอ

101 นางเอ้ือมพร สมพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

102 นายพงษ์เทพ ประดับศรี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตาร่ี 2

103 นางสาวจริยา ไชยสอน โรงเรียนบ้านหลัก

104 นางสาวดวงใจ ตะเคียนเกล้ียง โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

105 นางสาวจิรพรรณ โคษา โรงเรียนบ้านพนมชัย

106 นายสังวาล ค าเหลือ โรงเรียนบ้านสามขา

107 นางสริญญา แพงมา โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

108 นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านขามหนองครอง

109 นางสาวอัมพร สอนสุข โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

110 นางเพ็ชรี อุระดา โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

111 นางสาวนภาพร เงินดี โรงเรียนบ้านนาตราว

112 นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น โรงเรียนบ้านเรียม

113 นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ โรงเรียนบ้านนาตราว

114 นางสาวธีรดา บุญสงค์ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม

115 นายอนุพงศ์ บุญร่วม โรงเรียนบ้านกันตรวจ

116 นางสาวตะติยาภรณ์ เสมอ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9)



117 นางวรรณภา วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านแขว

118 นางสาวอภิญญา สาเทียน โรงเรียนบ้านเรียม

119 นางสาวสุจิตรา พรมหงษ์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิสามัคคี

120 นางสาวสุณีรัตน์ มหาสีทะเนตร โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

121 นางประจิต บุญสุข โรงเรียนบ้านเรียม

122 นางทรงวรรณ ประมวล รร. บ้านกะดึ

123 นายช านาญ หงษ์สนิท โรงเรียนบ่ันโพธ์ิสามัคคี

124 นางสาวนฤมล ดวนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

125 นางสาวธนาภรณ์ นนท์ศิลา โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

126 นายปรีชา เทียรคา โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน

127 นางสาวเสาวณิต บุญขาว โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9)

128 นายนพรัตน์ อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกะดึ

129 นางศิริรัตน์ ยงทวี โรงเรียนบ้านเป่ียมตะลวก

130 นายอภิยศ ปัทมคัมภ์ โรงเรียนบ้านสามขา

131 นายวรัญญู เจริญศรี โรงเรียนบ้านตรอย

132 นางสาวอัมรา บุญช่วย โรงเรียนบ้านกระแมด

133 นายสงวน ชุมวัน รร. บ้านหนองเชียงทูน

134 นางสาวพรพิมล พลค า โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

135 นางรุ่งนภา โพธิศรี เพียงหลวง 14ฯ

136 นางสาวณัฐธิรา แซ่ตัง โรงเรียนบ้านตะเภา

137 นางสาวสุณิสา พยุงสุข โรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ

138 นางสาวดรุณี กิมหวล โรงเรียนบ้านคูส่ีแจ

139 นายสมพร พงษ์เพชร โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

140 นายพิพัฒน์ ชุมแสง โรงเรียนบ้านศาลา (ภูสิงห์)

141 นางสาวแสงเดือน ไชยา โรงเรียนบ้านใจดี

142 ชูศักด์ิ ใจนวล ศรีสะอาดวิทยาคม

143 นายไพศาล จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านนกยูงฯ

144 นายสิทธิพร สมย่ิง โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

145 นายมีชัย ผิวหอม โรงเรียนบ้านจ าปานวง

146 นางสาวสุวรรณี มังษะชาติ โรงเรียนบ้านข้ีนาค



147 นายวสันต์ นามวงศ์ โรงเรียนบ้านช าแระกลาง

148 นางธารีรัตน์ ยอดสิน ร.ร.บ้านหนองสะแกสน

149 นายยุทธพิชัย พรมลา โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

150 นางสาวระเบียบ บุญชู โรงเรียนบ้านหนองคูขาม

151 นายสมพงษ์ จันเทศ โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30)

152 นางสาวดุษฎีพร แหวนวงษ์ รร.บ้านใจดี

153 นายเช่ียวชาญ รับรอง โรงเรียนบ้านปรือคัน

154 นางวราภรณ์ วงค์เล่ือน โรงเรียนบ้านหนองกาด

155 นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว รร.บ้านตาจวน

156 นางบานช่ืน อินอุเทน โรงเรียนบ้านตรางสวาย

157 นางนิรัชฎา พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านตรางสวาย

158 นางรัชนี แก่นสิงห์ โรงเรียนบ้านโสน

159 นางสาวพัชริยา ประโลม โรงเรียนบ้านตรางสวาย

160 นายสมยศ โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

161 นางสาวสายรุ้ง ประอาง บ้านคูส่ีแจ

162 นางสาวรุ่งกานต์ เจตินัย โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

163 นางสาวโชติกา ผิวเรือง โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

164 นางสาวนิติยา อุตมะ โรงเรียนบ้านโสน

165 นายชัยอนันต์ ชัยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโสน

166 นายสิทธิศักด์ิ ทองสุข โรงเรียนบ้านนาวา

167 นางพัชรี ประจญ โรงเรียนยบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

168 นายสายันต์ สุขโนนจารย์ โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

169 นางจิรารัตน์ ประมวล รร.บ้านนาวา

170 นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข โรงเรียนบ้านปราสาท

171 สุพิชญา เทพกิจ ร.ร.บ้านหนองระเยียว

172 นางสาวสุชาำา บุยน า บ้านบัวบก

173 นางศิยาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเพียงหลวง14 ฯ

174 นางสาวแก่นณภา คงช านาญ โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30)

175 นางสาวสุนีย์ สุภารัตน์ ชุมชนบ้านหัวเสือ

176 นางวิมลสิริ วงษ์พล โรงเรียนบ้านตาจวน



177 นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

178 นางศิยาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเพียงหลวง14ฯ

จัดอบรมโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ควบคุมการถ่ายทอดสดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพระแก้วเนรมิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


